






















































.ھو كمات من الطاقة المكونة لموجة الضوء
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   ٠١٢٨٧١٧٢٣٥٦ أسامھ مفید                                                        / أ 

١

  "منهج ابريل " لن خيرج عنها االمتحان  منهج العلوم.... ليلة االمتحان مراجعة 

   :اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني  -

     )ھیرتز  ٥ – ھیرتز ٣٠٠ –كیلو ھیرتز  ٣٠ –كیلو ھیرتز  ٥٠(   .........  تمیز أذن اإلنسان الصوت الذى تردده – ١

  ....................... كل مما یلى من العوامل التى یتوقف علیھا شدة الصوت عدا – ٢

    )اتجاه الریاح  –كثافة الوسط  –سعة االھتزازة  – التردد(                                                                           

     ) مستوى شدة الصوت –حدة الصوت  –شدة الصوت  –طاقة الصوت (    ......   ............ الدیسیبل وحدة قیاس – ٣

       ) دون سمعیة –فوق سمعیة  –سمعیة (                 .............. ھیرتز تكون ١٠الموجات الصوتیة التى ترددھا  – ٤

      )دون سمعیة  – فوق سمعیة –ة سمعی(     ..........  الموجات الصوتیة المستخدمة فى تعقیم األغذیة ھى موجات – ٥

  .ھیرتز ................ یلجأ األطباء المتخصصون إلى تفتیت حصوات الكلى والحالب باستخدام موجات ترددھا  – ٦

    )كل ما سبق صحیح  – ألف ٢٠یزید عن  – ٢٠أقل من  –ألف  ٢٠:  ٢٠یتراوح بین (                                       

      ) الصوت سرعة –نوع الصوت  –شدة الصوت  – درجة الصوت(           ......... عجلة سافار فى تعیین تستخدم – ٧

         ) طولیةكھرومغناطیسیة  –میكانیكیة مستعرضة  – طولیة میكانیكیة(           .........  موجاتالصوت عبارة عن  – ٨

   )جمیع ما سبق  – الضغط الجوى – الھواء كثافة – درجة الحرارة(       بتغیر الھواء فىالصوت  رعةس ال تتغیر  – ٩

   ) الشوكة الرنانة – الدراجة البخاریة – الحفار – الشاكوش(              ذات التردد المنتظم صادرة من تاألصوا – ١٠

  ......................  تستطیع األذن أن تمیز بین األصوات المختلفة اعتماداً على  – ١١

  ) جمیع ما سبق –نوع الصوت  –شدة الصوت  –درجة الصوت (                                                                  

   )جمیع ما سبق  – معلمة – معلم – أسد(             ............        طبقة صوت طبقة صوت عصفور تتشابھ مع – ١٢

  ..............تقل إلى عندما تزداد المسافة بین مصدر الصوت والسامع إلى ثالثة أمثال قیمتھا فإن شدة الصوت  – ١٣

   )الربع  –النصف  – التسع –الثلث (                                                                                                      
 

     )حیود  – انعكاس –انكسار . ( الصوت ............ تحرك رجل أمام مبنى مرتفع فسمع سیارة خلف المبنى نتیجة  – ١٤

     ) ١٨٠٥ –١٢٠٥ –٦٠٥ – ٣٠٥ (     فإن زاویة انعكاسھ   ٦٠٥إذا كانت زاویة سقوط شعاع على سطح عاكس  – ١٥

     ) ٠.٠٢ – ٠.٣ – ٠.٠١ – ٠.١(  . ثانیة ......... الصوت أال تقل الفترة الزمنیة لسماعھ عن  من شروط صدى – ١٦

    )یسمع أصوات الفرائس  – یستقبل الموجات فوق السمعیة –یرى فى الظالم (      یصطاد الخفاش فرائسھ ألنھ  – ١٧

  .متر ........... ى الصوت ث فإن أقل مسافة لسماع صد/ م  ٣٤٠إذا انطلق الصوت فى الھواء بسرعة  – ١٨

                                                                                                                 )٣٤ – ١٧ – ٣٢ – ١٦ (               

  ث/م ١٣٢٠ثوان فإذا كانت سرعة الصوت فى الماء  ٦فى تجربة لقیاس عمق البحر سمع الصوت المنعكس بعد  – ١٩

   ) ١٢٢٠ – ١٣٢٠ – ١٩٨٠ – ٣٩٦٠(                                   .  كم ......... .......فإن عمق البحر یساوى       

  . الصوت .................. الخاصیة الصوتیة التى تعمد علیھا الخفافیش فى صید فرائسھا ھى  – ٢٠

       )حیود  –تداخل  – انعكاس –انكسار (                                                                                                    



    

    

   ٠١٢٨٧١٧٢٣٥٦ أسامھ مفید                                                        / أ 

٢

   .................الف فى شدة الموجات فوق السمعیة المنعكسة عن جزء معین من سبیكة یدل على ظھور اخت – ٢١

   )نقاء السبیكة  – وجود فقاعات ھوائیة –جودة اللحام (                                                                              

  .........................كل مما یأتى تطبیقات على انعكاس الصوت عدا  – ٢٢

     ) اختراق حاجز الصوت –تركیز الصوت  –تحدید موقع الحواجز  –تقدیر عمق البحار (                                      

  .  متر ......... ن مصدر الصوت والسطح العاكس الالزمة لحدوث الصدى یجب أال تقل عن بیالمسافة  – ٢٣

                                                                                                                )١٩ – ١٧ – ١٥ – ١٢ (               

  .......................یكون الصوت المنعكس أوضح ما یمكن عندما تكون  – ٢٤

  )زاویة االنعكاس < زاویة السقوط  – زاویة االنعكاس= زاویة السقوط  –زاویة االنعكاس > زاویة السقوط (          

  ..........................یمكن تفسیر اصطدام الخفاش أثناء طیرانھ بحاجز بأن  – ٢٥

   ) الحاجز امتص موجات الصوت –الخفاش كان یطیر بسرعة كبیرة  –الخفاش ضعیف البصر  –المكان مظلماً (        

  الموجات فوق السمعیة المنعكسة عن جزء معین من سبیكة یدل على وجود ............. ظھور اختالف فى  – ٢٦

     ) تردد – سرعة –درجة  – شدة(                                                                       .   فقاعة ھوائیة بھا         

    )قطب  –فوھة  – بؤرة –مركز (  . السطح ................ یمكن تركیز األصوات بتجمیعھا فى نقطة تعرف باسم  – ٢٧

       )شبھ الشفافة  – المعتمة –الشفافة ..................                                ( جلد اإلنسان من األوساط المادیة  – ٢٨

      )أقل من  –تساوى  – أكبر من(           .     ضوء األصفر طاقة كمة ال................ طاقة كمة الضوء األخضر  – ٢٩

   . الواحد الصحیح ........... النسبة بین تردد الضوء األحمر إلى تردد الضوء البنفسجى  – ٣٠

         ) أقل من –تساوى  –أكبر من (                                                                                                            

  .ھیرتز   ١٠١٢× = ................ ھیرتز فإن تردد الضوء البنفسجى  ١٠١٢×  ٤إذا كان تردد اللون األحمر  – ٣١

                                                                                                                          )٧.٥ – ٤ – ٣.٥ (     

        )الشموع  – الشمس –المصباح الكھربى  –القمر ................. ( لرئیسى للضوء على سطح األرض المصدر ا – ٣٢

  ................  ٧٠٠:  ٣٨٠تتراوح األطوال الموجیة للضوء المرئى بین  – ٣٣

    )میكرومتر  – نانومتر –سنتیمتر  –تر كیلوم(                                                                                          

  .سرعة الصوت ................ عند مقارنة سرعة الضوء بسرعة الصوت فإن سرعة الضوء تكون  – ٣٤

         )أقل من  –تساوى  – أكبر من(                                                                                                            

  ................تعرف بالفوتونات ھو  طاقة موجة الضوء مكونة من كمات من الطاقة أنأثبت الذى العالم  – ٣٥

  )نیوتن  – ماكس بالنك –البیرونى  –الحسن بن الھیثم (                                                                            

   )عكسیاً مع سرعتھ  –عكسیاً مع تردده  –طردیاً مع سرعتھ  – تردده طردیاً مع(     تتناسب طاقة الفوتون      – ٣٦

       )ال توجد إجابة صحیحة  –المعتمة  – نصف الشفافة –الشفافة (   یعتبر الزجاج المصنفر من األوساط            – ٣٧

     )الھواء  – اللبن –الزجاج  –الماء النقى (                              .............     ال یستطیع الضوء النفاذ خالل  – ٣٨

  ...................كمیة الضوء الساقطة عمودیاً على وحدة المساحات من السطح فى الثانیة الواحدة ھى  – ٣٩

     )موجات الضوء  – سرعة الضوء – شدة الضوء –طبیعة الضوء (                                                              



    

    

   ٠١٢٨٧١٧٢٣٥٦ أسامھ مفید                                                        / أ 

٣

    )حائل أبیض  –حائط  – منشور ثالثى –سطح الماء (                     ض عند سقوطھ على  یتحلل الضوء األبی – ٤٠

  .................عند زیادة المسافة بین المصدر الضوئى والسطح إلى الضعف فإن شدة االستضاءة  – ٤٢

   )تبقى ثابتة  –زداد إلى الضعف ت – تقل إلى الربع –تقل إلى النصف (                                                             

   )األخضر  –األصفر  – األحمر –األزرق (                                      أقل ألوان الطیف انحرافاً ھو اللون       – ٤٣

    )النیوترون  – الفوتون – الشمس –الشعاع الضوئى (                    المكون الرئیسى للضوء ھو                 – ٤٤

  . نانومتر ................ ....یتراوح الطول الموجى للضوء المرئى بین  – ٤٥

                                                                )٧٠٠:  ٣٠٨ – ٨١٠:  ٣٨٠ – ٧٠٠:  ٣٨٠ – ٨٠٠:  ٤٠٠ (  
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